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UGEN 23.-29. JANUAR 2022

”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile“ (Hebr 4,9).

Den, der holder fast i tilliden til Jesus og lytter til Guds stemme, er 
på vej til Guds hvile.

En hindu havde erkendt, at evangeliet er sandt, men han var ikke i 
stand til at sige ja til Jesus. ”Det haster jo ikke,“ sagde han. Så blev 
han syg. Han bad en læge, der også var missionær, om hjælp.  
Lægen gav ham en flaske med følgende påskrift: ”Bør indtages om 
præcist et år.“ Straks sendte den syge bud tilbage med ønsket om  
at få noget, der kunne hjælpe med det samme. Derpå kom der en 
flaske med påskriften: ”Indtages om en måned.“ ”Jeg kan umuligt 
vente en måned. Jeg beder missionæren om at komme straks,“ 
sagde hinduen. ”Hvad hjælper det mig at vente, hvis jeg dør i dag?“

Kort tid efter kom missionæren med medicinen til den syge.  
”Hvorfor kunne du ikke vente, da det drejede sig om dit jordiske liv?  
Hvorfor haster det ikke, når det handler om din sjæls ve og vel?“ 
(Ifølge Axel Kühner, Hoffen wir das Beste, Aussaat-Verlag 2001, 219).

Søndag Større herlighed end Moses Hebr 3,1-6
Mandag Den forspildte Guds-hvile Hebr 3,7-19
Tirsdag en lovede Guds-hvile Hebr 4,1-11
Onsdag Guds skarpe ord Hebr 4,12-13
Torsdag Den sande ypperstepræst Hebr 4,14-16
Fredag Så længe det hedder ”i dag“ Hebr 3,7-8.13; 4,6-7

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Jesus – hvilens ophav
Hebræerbrevet 3 og 4
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SØNDAG 23. JANUAR 2022

Hebr 3,1-6

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Større herlighed end Moses

Hvori ligner Jesus og Moses hinanden? Hvorfor er Jesus Israels 
leder overlegen?

Efter at sønnens overlegne position i forhold til englene er blevet 
understreget i Hebr 1, sammenlignes Jesus nu med Moses. I visse 
kredse af datidens jødedom blev Moses næsten tilbedt som en  
gud og regnet for større end englene (ifølge A. G. Fruchtenbaum, 
Der Hebräerbrief, Hühnfeld 2016, 53).

Moses nævnes som et enestående eksempel på menneskelig tro-
skab over for det hus, han har fået betroet (sml. 4 Mos 12,7).

Hans hengivenhed i tjenesten viser hen til Faderen, der i fremtiden 
taler gennem sin søn (1,2) og er et foregribende billede på Guds tro-
skab. Sønnen står ganske vist i et andet forhold til Gud. Han er ikke 
bare en tjener ligesom Moses, men sønnen i Guds hus, skaberen, 
ejeren og arvingen. 

Moses var tro i Israels hus. Jesu større herlighed og troskab bliver 
nu virkeliggjort i ”os“, i Guds åndelige hus i nytestamentlig tid (sml. 
Ef 2,19-20; 1 Pet 2,5).

Forfatteren opfordrer os til at ”se hen til vor bekendelses apostel og 
ypperstepræst, Jesus“. Jesus indbød ligeledes ved flere lejligheder 
sine tilhørere til at se hen til dette og hint, for eksempel til himlens 
fugle og markens liljer, figentræet og markerne. Somme tider er det 
berigende ikke blot at spekulere over tingene for at forstå dem, men 
også tage dem i øjesyn, beundre dem, komme i berøring med dem 
og opleve dem.

Hvad bevæger mig, når jeg ser på Jesus?
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Hebr 3,7-19

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

Den forspildte Guds-hvile

Hvorfor er det nødvendigt, at kristne mennesker støtter  
hinanden? 

Hvordan kan sammenhold hjælpe mig, når jeg er svag?

Da det nu er os, der er Guds hus (v. 6), taler Helligånden i dag til 
menigheden gennem Skriften og beskriver den ved hjælp af Guds 
ord. Tre gange advares de troende mod ulydighed med Israel som 
eksempel.

1. Den gammeltestamentlige undervisning (v. 7-11). Sl 95,7-11 henviser 
til den bitterhed, der blev et afgørende vendepunkt under ørken-
vandringen. Gud reagerer med vrede på israelitternes ulydighed, 
og han formener den generation, der var udvandret fra Egypten, 
adgang til den hvile, som han havde stillet dem i udsigt i det love-
de land (5 Mos 1,34-35; 12,9-10; Jos 23,1), selv om han har tilgivet 
dem deres ulydighed (4 Mos 14,20-23).

2. Anvendelsen (v. 12-15). Forfatteren advarer imod at gøre oprør 
mod Gud og vende sig bort fra ham. Forman henholdsvis trøst 
hinanden (samme ordstamme, som Helligånden beskrives med 
i Joh 16,7), fordi I allerede er forbundet med Kristus og har del i 
ham.

3. Udlægningen (v. 16-19). ”Det, der truer menigheden – i lighed med 
israelitterne i ørkenen – er vantro (v. 12a.19), der samtidig er uly-
dighed (v. 18), og som består i, at man mister den tillid, som man 
havde i begyndelsen (v. 14)“ (SEB 1811).

På grund af dens vantro mistede eksodus-generationen det rolige 
livs velsignelse i det lovede land. Men den var stadig Guds udfriede, 
udvalgte folk. Nutidens menighed kan også forspilde den velsig-
nelse, der er tiltænkt den. Men fortryder den, er Guds tilgivelse og 
omsorg altid en mulighed.

MANDAG 24. JANUAR 2022
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Hebr 4,1-11

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion

Den lovede Guds-hvile

I hvilken grammatisk tid taler forfatteren om Guds hvile?  
Hvordan kan jeg her og nu opleve denne hvile?

I Bibelen har udtrykket hvile flere betydninger

• det fredelige liv i Kana’an (5 Mos 3,20)

• templet, som pagtens ark befinder sig i (2 Krøn 6,41)

• hvilen efter skabelsen, der betegner afslutningen på et fuldført 
værk eller en aktivitet (1 Mos 2,2)

• hvilen i frelsen – tilliden til Jesu fuldbragte frelsergerning og den 
kommende hvile i den nye verden, som Gud har lovet

• sabbatshvilen – en hvile til åndelig vækst, hvile i troen og i livet, 
en sabbatslivsstil, der rækker ud over buddet. Det betyder blandt 
andet, at selve meningen ikke først og fremmest findes i arbejde 
og præstationer, men i tillidsforhold og relationer.

Josva evnede ikke at føre Israels folk ind til den lovede hvile. Løftet 
står altså stadig ved magt og gælder i dag Guds nye folk, Jesu me-
nighed. Jesus, der er større end Josva, leder sine børn ind til Guds 
sande hvile. Den er ikke blot et fuldkomment land, hvor der hersker 
fred, men den er livet i Guds ånds kraftfelt, frelsesvisheden her og 
nu og den evige sabbatshvile i en ny himmel og på en ny jord.

Sabbatshvilen er virkeliggørelsen af evangeliet. Den er ikke blot en 
simpel overholdelse af forskellige sabbatsbud, men er – ligesom 
evangeliet – Guds gave til mennesker. Denne gave ønsker at komme 
til udtryk på en helt konkret måde – ikke kun på den syvende dag, 
men også i hverdagen. Og på samme måde som i relationen til Gud 
kommer en sådan livsstil ikke til udtryk på en ensartet måde, men 
er individuel.

Hvordan ser min sabbats-livsstil ud i praksis?

TIRSDAG 25. JANUAR 2022
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Hebr 4,12-13

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse
 

Guds skarpe ord

Hvordan beskriver forfatteren Guds ord? Hvilken indflydelse  
har det på mig?

”Disse poetiske sætninger, der beskriver Guds ord, er måske udløst 
af den netop afsluttede udlægning af ordene i Sl 95,7-11, ‘som  
Helligånden siger’ (3,7). De gælder dog Guds tale i det hele taget, så-
vel i den gamle som i den nye pagt (sml. 1,1f)“ (SEB 1812).

Guds ord

• er levende. Det kommer fra selve livets kilde (Sl 36,10). Levende 
kan også betyde det modsatte af ubevægeligt. Guds ord er aktu-
elt i enhver kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og det 
har livsnære, aktuelle svar i alle livets forhold.

• er virksomt. I hebraisk tankegang kan tale og handling ikke ad-
skilles, når der er tale om Guds ord. I samme nu, Guds ord udgår 
og udtales, bevirker det noget. ”Det gør min vilje og udfører mit 
ærinde“ (Es 55,11).

• trænger igennem. Det afslører de inderste tanker og motiver. 
Guds ord holder sig ikke til overfladen. Det trænger ned til de dy-
beste lag i vores personlighed og viser, at intet kan holdes skjult 
for Gud.

Ingen skabning kan skjule noget for Gud. Alt ligger åbent for ham. 
Gud har uindskrænket adgang til alle ”persondata“. Det er næsten 
en skræmmende forestilling set i lyset af den omsiggribende og alle-
stedsnærværende persondatalovgivning. Men vi kan tage det roligt 
i tillid til, at Gud aldrig vil misbruge disse data. Han bruger dem ikke 
imod sine børn, men derimod altid til deres fordel.

ONSDAG 26. JANUAR 2022
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Hebr 4,14-16

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

Den sande ypperstepræst

Hvilke af Jesu egenskaber beskrives i disse vers?  
I hvilke situationer længes jeg efter medfølelse?

Disse vers indleder et nyt afsnit i Hebræerbrevet, den egentlige 
kerne, hvor der tegnes et billede af Jesus som himmelsk ypperste-
præst. Jesus er den sande formidler mellem Gud og mennesker  
(1 Tim 2,5). Selv om han til forskel fra de jordiske præster kommer 
med helt andre kvaliteter (han er Guds søn, har været i himlen, og er 
forblevet syndfri), er han helt og aldeles solidarisk med menneskene 
og sætter sig i deres sted for at kunne forstå dem endnu bedre. I sin 
tjeneste som formidler er han tilgængelig med hjælp 24/7.

Denne teologiske refleksion er ikke blot teori, men betyder i praksis: 
hold fast ved bekendelsens apostel og ypperstepræst, Jesus (3,1), 
og tag imod hans mæglertjeneste, der giver den troende mulighed 
for at erfare Guds omsorg og godhed. ”På grund af Jesus Kristus 
er Guds trone ikke længere et sted, vi skal frygte og flygte fra (sml. 
12,18-21), men derimod et nådens sted, hvor de af svaghed anfæg-
tede må komme og kan finde barmhjertighed og hjælp“ (SEB 1812).

Du satte dig selv i de nederstes sted.
Du satte dig op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes nød.
Du satte dig ud over dødsangst og død.

Nu taler du til os fra højeste sted,
hvor ingen kan udsætte dig for fortræd,
og lever og lider dog med os endnu,
så ingen er mere i live end du.

Du kæmper i verden for frihed og fred,
hvor andre gi’r op, bli’r du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.

Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.

(Hans Anker Jørgensen, Adventistkirkens salmebog nr. 248)

TORSDAG 27. JANUAR 2022
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Hebr 3,7-8.13; 4,6-7 

 Forståelse

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Så længe det hedder ”i dag“

Hvilke valg må jeg nødvendigvis træffe ”i dag“?

Idet han gentagne gange benytter udtrykket ”i dag“ fra Sl 95, fører 
forfatteren den gammeltestamentlige tekst over på menighedens 
aktuelle situation og understreger dermed alvoren i sin advarsel. 
Ligesom det var for Israel i fordums tid, er ”i dag“ et kald til stilling-
tagen for alle mennesker til alle tider. Valget bør ikke udskydes, mu-
ligheden bør gribes, der er en risiko for at komme for sent.

Endnu er gunst at få
for knuste hjerters råben,
endnu er Gud at nå,
endnu er himlen åben;
dig nåden vinker ind
i Jesu favnetag,
men skynd dig som en hind,
nu hedder det: i dag!
(I dag er nådens tid, Adventistkirkens salmebog nr. 344, strofe 4; 
oversat fra tysk af Brorson i 1735)

Med hvert ”i dag“ indbyder Gud til at tage imod hans barmhjertig-
hed og svare på den endnu i dag.

FREDAG 28. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Vær rolig!“ Hvad betyder denne opfordring? Hvilken form for ro 
kan (ikke) pålægges? Hvad afhænger jeres indre ro af?

  Hebr 4,1-11
”Lad os altså være ivrige efter at komme ind til Guds hvile.“

Hvordan forstår I Guds hvile? Hvordan oplever I den? Hvordan  
ændres ens holdning til livet, når den bliver en naturlig ting for en?

Hvad kan hjælpe til, at man kommer ind til hvilen?

  Hebr 3,15-19; 4 Mos 14,19-23
Hvordan forspildte eksodus-generationen Guds hvile?

Hvad åbenbarer Israels erfaring for os om Gud?

Hvilke konsekvenser har det for os?

  Hebr 4,14-16
Hvilke opgaver har den ”store ypperstepræst“?

”Lad os altså frimodigt træde frem for nådens trone.“ 

Hvad betyder det for jer personligt og for os som menighed?

Hvor går grænsen mellem frimodighed og hovmod?

Hvad kan vi forvente i Guds nærhed? 

DIALOG TIL SABBATTEN 29. JANUAR 2022


